
PHYSOL EXAMINATION SERIES
WORK ENERGY & POWER

SUNDAY 18-07-2021 @ 5.00pm

PES05 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

General Instructions to Students
● There is a ‘cool-off time’ of 15 minutes in addition to maximum writing time
● Use cool-off time to get familiarise with questions and their answers
● Read questions and instructions carefully before answering
● Calculations, figures, graphs should be shown in the answer sheet itself
● You can write any number of questions fully or partially to get a maximum 

score of 30
● Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the 

examination

Questions from 1 to 4 carries 1 score

1 kWh is the unit of................. 1

2 Horse power is the unit of .................. 1

3 Gravitational force is a .......................force (Conservative, Non Conservative) 1

4 1 joule = ......... erg 1

Questions from 5 to 8 carries 2 score
5 Two bodies of masses m1 and m2 have the same linear momentum. What is the ratio of their 

kinetic energies ?
2

6 A ball at rest is dropped from a height of 12 m. It loses 25% of its kinetic energy on striking 
the ground. Find the height at which it bounces.

2

7 Total energy of a system is always conserved, no matter what internal or external forces on 
the body are present. 

a)State true/ false.
b)Justify your answer.

1
1

8 A car and a truck have the same kinetic energies at a certain instant while they are moving 
along two parallel roads.
a)Which one will have greater momentum?
b)If the mass of truck is 100 times greater than that of the car, find the ratio of the velocity
of the truck to that of the car.

1
1

Questions from 9 to 12 carries 3 score
9 A man tries to lift a mass 200kg with a force 100N.

a)Is he doing work? Explain.              
b)If yes, find the amount of work done. if no, find the force required to lift it.   
c)If it is lifted to 2m in 10 s, Find power.

1
1
1
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10 a)A truck and a car are moving with the same kinetic energy are stopped by applying same 
retarding force by means of brakes. Which one will stop at a smaller distance.   
b)How the work energy theorem helps us to generate electricity?  

2

1

11 A motor pump can fill water in a tank of 40 m3 at a height 5m from the ground in 30
minutes. Find the power required for this process? Given density of water is 1000 kg/m3 3

12 a)Write the equation for potential energy of a spring.
b)A spring extended to a length x, the energy stored is E. If it is extended a distance 2x, find
the energy developed in the spring in terms of E.

1
2

Questions from 13 to 16 carries 4 score
13 Power is the rate at which work is done.

a)Express power in terms of force and velocity.
b)An elevator carrying the maximum load of 1800 kg is moving up with a constant 
    speed of 2 ms-l. The frictional force opposing the motion is 4000 N. Determine the  
    minimum power delivered by the motor to the elevator.
c)Express your above answer in horse power?

1
2
1

14 a)An artificial satellite is revolving around the earth.we are reducing the radius of the 
      orbit. The speed of the satellite increases. Why?
b)Show that the potential energy of a body is completely converted into kinetic 
      energy during its free fall under the gravity.
c)A man carefully brings down a glass sheet from a height 2 m to the ground. The work    
      done by him is .........
      a.negative
      b.zero
      c.positive
      d.unpredictable

1

2

1

15 Force is required to lift a body from the ground to a height h and work is measured as the
product of force and magnitude of displacement.
a) Name the energy possessed by the body at maximum height. Write an equation for it.
b) A man of mass 60 kg carries a stone of mass 20 kg to the top of a multi-storied building 
of height 50m. Calculate the total energy spent by him? (9.8m/s 2)

2

2

16 The Bob of a pendulum is released from a horizontal position. If the length of the pendulum 
is 1.5 m .

a)Energy at A is entirely .................
b)What is the speed with which the Bob arrives at the lowermost point, given that it 
dissipated 5% of it's initial energy against air resistance?

1

3
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Questions 17 and 18 scores 5 each
17 a. State and prove that the law of conservation of energy for a freely falling body.

b. Draw graphically the variation of kinetic energy and potential energy with the height of  
   the body in the above case.

3
2

18 The scalar product of force and displacement gives work. It can be negative, zero or 
positive.

a) The work done in sliding a load is ......... with respect to frictional force.
    (zero, positive, negative, infinity)
b) State and prove the work energy theorem for constant force.
c) A pump on the ground floor of a building can pump water to fill a tank of volume 
    30 m 3 in 15 minutes. If the tank is 40 m above the ground and the efficiency of the  
    pump  is  30%, how munch electric power is consumed by the pump?

1

2

2

Best wishes to all 
HSPTA MALAPPURAM
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 6 -  പ്രവൃത്തി, ഊർജം, പവർ

18-07-2021 ഞായർ 5.00 pm

PES05 M സമയം : 1 മണിക്കൂർ 

പരമാവധി സ്ക%ാർ : 30

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പപാതുനിർസ്ക0ശങ്ങൾ
* നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ�ം' ഉണ്ടായിരിക്കും.

*  "കൂൾ  ഓഫ്  ടൈ�ം'  ച#ാദ്യങ്ങൾ  പരി#യമെ(�ാനും  ഉത്തരങ്ങൾ  ആസൂത്രണം  മെ#യ്യാനും

ഉപചയാഗിക്കുക.

* ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ച#ാദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

* കണക്ക്കൂട്ടലുകൾ, #ിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരചപ(റിൽ തമെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം.

*  പരമാവധി  30  ചGാർ  കിട്ടുന്നതിന്  എത്ര  ച#ാദ്യങ്ങൾ  ചവണമെമങ്കിലും  മുഴുവനാചയാ

ഭാഗികമാചയാ എഴുതാം. 

*  ചKാഗ്രാമുകൾ  മെ#യ്യാനാകാത്ത  കാൽക്കുചLറ്ററുകൾ  ഒഴിമെകയുള്ള  ഒരു  ഇLചTാണിക്

ഉപകരണവും ഉപചയാഗിക്കുവാൻ പാ�ില്ല.

1 മുതൽ 4 വപരയുള്ള സ്ക8ാദ്യങ്ങൾക്ക്  1 സ്ക%ാർ വീതം.

1 kWh എന്നത് ............. മെ[ യൂണിറ്റ് ആകുന്നു 1

2 കുതിര ശക്തി ............. മെ[ യൂണിറ്റാണ്. 1

3 ഗുരുത്വാകർഷണബLം ഒരു ............... ബLമാണ്. 
 (സംരക്ഷിത ബLം/സംരക്ഷിതമല്ലാത്ത ബLം)

1

4 1 ജൂൾ = ................. എർഗ് 1

5 മുതൽ 8 വപരയുള്ള സ്ക8ാദ്യങ്ങൾക്ക്  2 സ്ക%ാർ വീതം.

5 m1,  m2 എന്നീ മാസുകളുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഒചര ചരഖീയ ആക്കമുണ്ട്.  അവയുമെ�
ഗതിചകാർജ്ജങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എന്ത്?

2

6 12  മീറ്റർ  ഉയരത്തിൽ  നിന്ന്  നിശ്ചLാവസ്ഥയിലുള്ള  ഒരു  പന്ത്  താചഴക്ക്  ഇടുന്നു.
നിLത്ത് പതിക്കുചമ്പാൾ ഇതിമെ[ 25 % ഗതിചകാർജം നഷ്ടമെ(ടുന്നു. പന്ത് മെപാന്തുന്ന
ഉയരം കണ്ടുപി�ിക്കുക.

2

7 വസ്തുവിമെL  ആന്തരികചമാ  ബാഹ്യചമാ  ആയ  ബLങ്ങൾ  എന്തുതമെന്നയായാലും  ഒരു
വ്യവസ്ഥയുമെ� ആമെക ഊർജം എല്ലായ്ച(ാഴും സംരക്ഷിക്കമെ(ടുന്നു.
a. ശരിചയാ മെതചറ്റാ എന്ന് Kസ്താവിക്കുക.
b. നിങ്ങളുമെ� ഉത്തരം ന്യായീകരിക്കുക.

1
1

PHYSOL-The solution for learning Physics
Prepared by Higher Secondary Physics Teachers Association Malappuram



8 രണ്ട് സമാന്തര ചറാഡുകളിലൂമെ� സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിനും ട്രക്കിനും ഒരു നിശ്ചിത
സമയത്ത് തുL്യ ഗതിചകാർജ്ജമുണ്ട്.
a. ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ആക്കം ഉള്ളത്.
b.  ട്രക്കിമെ[ മാസ്  കാറിമെ[ മാസിമെ[  100  ഇരട്ടിയാമെണങ്കിൽ ട്രക്കിമെ[ Kചവഗവും
കാറിമെ[ Kചവഗവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കണ്ടുപി�ിക്കുക.

1

1

9 മുതൽ 12 വപരയുള്ള സ്ക8ാദ്യങ്ങൾക്ക്  3 സ്ക%ാർ വീതം.

9 100 N ബLം ഉപചയാഗിച്ച്  200 കിചLാഗ്രാം മാസ് ഉയർത്താൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
a) അയാൾ Kവൃത്തി മെ#യ്യുന്നുചണ്ടാ? വിശദീകരിക്കുക 
b)  ഉണ്ട്  എന്നാമെണങ്കിൽ,  മെ#യ്ത  Kവൃത്തിയുമെ�  അളവ്  കണ്ടുപി�ിക്കുക.  ഇല്ല
എന്നാമെണങ്കിൽ, അത് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ബLം കമെണ്ടത്തുക.
c) വസ്തുവിമെന 10 മെസക്കൻഡിൽ 2 മീറ്റർ ഉയർത്തിയാൽ, പവർ കണ്ടുപി�ിക്കുക 

1

1
1

10 a)  ഒചര ഗതിചകാർജ്ജത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രക്കും കാറും ഒചര മന്ദീകരണബLം
ച�ക്കുകളിലൂമെ�  Kചയാഗിച്ച്  നിർത്തുന്നു.  ഏതാണ്  കുറഞ്ഞ  അകLത്തിൽ
നിർത്തുന്നത്?
b)  ടൈവദ്യുതി  ഉൽപാദി(ിക്കാൻ  Kവൃത്തി  -  ഊർജസിദ്ധാന്തം  നമെമ്മ  എങ്ങമെന
സഹായിക്കുന്നു?

2

1

11 നിLത്ത് നിന്ന്  5  മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 40 m3 ചശഷിയുള്ള �ാങ്കിൽ ഒരു ചമാചട്ടാർ പമ്പ്
ഉപചയാഗിച്ച്  ജLം  നിറയ്ക്കാൻ  കഴിയും.  ഈ  Kക്രിയയ്ക്ക്  ആവശ്യമായ  പവർ
കണ്ടുപി�ിക്കുക. ജLത്തിമെ[ സാന്ദ്രത 1000 kg/m3. 3

12 a) ഒരു സ്Kിങ്ങിമെL സ്ഥിതിചകാർജ്ജത്തിമെ[ സമവാക്യം എഴുതുക. 
b) x ദൂരത്തിൽ നീട്ടിയ ഒരു സ്Kിങ്ങിൽ E എന്ന ഊർജം സംഭരിക്കമെ(ട്ടിരിക്കുന്നു. ദൂരം
2x  ആയി  നീട്ടിയാൽ  സ്Kിങ്ങിൽ  ഉണ്ടാകുന്ന  ഊർജം  E യുമെ�  രൂപത്തിൽ
കണ്ടുപി�ിക്കുക.

1

2

13 മുതൽ 16 വപരയുള്ള സ്ക8ാദ്യങ്ങൾക്ക്  4 സ്ക%ാർ വീതം.

13 മെ#യ്ത Kവൃത്തിയുമെ� നിരക്കാണ് പവർ. 
a) പവറിമെ[ സമവാക്യം ബLവും Kചവഗവും  ഉൾമെ(ടുത്തി എഴുതുക.
b)  പരമാവധി  1800 kg  ഭാരം  വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു Lിഫ്റ്റ്  2  m/s  സ്ഥിരചവഗ
ചത്താമെ� മുകളിചLക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ #Lനത്തിമെനതിരായ ഘർഷണബLം 4000
N ആണ്. ഈ Lിഫ്റ്റിന് ചമാചട്ടാർ നൽകുന്ന കുറഞ്ഞ പവർ കമെണ്ടത്തുക.
c) നിങ്ങളുമെ� ഉത്തരം കുതിരശക്തിയിലും എഴുതുക 

1

2
1

14 a) ഒരു കൃത്രിമഉപഗ്രഹം ഭൂമിമെയ ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു. ഓർബിറ്റിമെ[ ആരം കുറയ്ക്കുചമ്പാൾ
ഉപഗ്രഹത്തിമെ[ ചവഗത കൂടുന്നു. എന്തുമെകാണ്ട് ?
b)  ഗുരുത്വാകർഷണം  മൂLമുള്ള  നിർബാധ  പതനത്തിൽ  ഒരു  വസ്തുവിമെ[
സ്ഥിതിചകാർജം പൂർണ്ണമായും ഗതിചകാർജമായി മാറുന്നു എന്ന് മെതളിയിക്കുക. 

1

2
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c)  2  m  ഉയരത്തിൽ  നിന്നും  ഒരാൾ  ഒരു  ഗ്ലാസ്  ഷീറ്റ്  ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം  നിLചത്തക്ക്
മെകാണ്ടുവരുന്നു. അചദ്ദഹം മെ#യ്യുന്ന Kവൃത്തി ....... ആണ്.
i)   മെനഗറ്റീവ്
ii)  പൂജ്യം
iii) ചപാസിറ്റീവ്
iv) Kവ#ിക്കാനാവില്ല

1

15 ഒരു വസ്തുവിമെന തറയിൽ നിന്നും  h  ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ബLം ആവശ്യമാണ്.
മെ#യ്യുന്ന  Kവൃത്തി  സ്ഥാനാന്തരത്തിമെ[  ദിശയിലുള്ള  ബLത്തിമെ[യും  സ്ഥാനാന്തര
ത്തിമെ[യും ഗുണനഫLമായി കണക്കാക്കാം.
a)  ഏറ്റവും  ഉയരത്തിൽ  എത്തുചമ്പാൾ  വസ്തു  ആർജ്ജിക്കുന്ന  ഊർജ്ജം  എത്ര?  ഈ
ഊർജ്ജത്തിന് ഒരു സമവാക്യം എഴുതുക.
b)  60kg  മാസ്സുള്ള  ഒരാൾ  20kg  മാസ്സുള്ള  ഒരു  കല്ല്  50m  ഉയരമുള്ള  ബഹുനിL
മെകട്ടി�ത്തിമെ[  മുകളിൽ  മെകാമെണ്ടത്തിക്കുന്നു.  ഇതിനായി  അയാൾക്കു  മെ#Lവായ
ആമെക ഊർജ്ജം എത്ര? (g = 9.8 m/s2)

2

2

16 ഒരു  തിരശ്ചീനസ്ഥാനത്തുനിന്ന്  ഒരു  മെപൻഡുLം  ചബാബിമെന  സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു.
മെപൻഡുLത്തിന് 1.5 m നീളമുണ്ട്. 
a) A യിമെL ഊർജ്ജം പൂർണ്ണമായും ............ ആണ്. 
b)  വായുKതിചരാധത്തിമെനതിമെര  ആദ്യ  ഊർജത്തിമെ[  5%
പാഴാക്കുന്നുമെവങ്കിൽ,  ഈ ചബാബ് താമെഴയറ്റമെത്ത ബിന്ദുവിൽ
എത്തുചമ്പാഴുള്ള ചവഗം എത്ര? 

1

3

17 മുതൽ 18 വപരയുള്ള സ്ക8ാദ്യങ്ങൾക്ക്  5 സ്ക%ാർ വീതം.

17 a)  സ്വതന്ത്രമായി  താചഴക്ക്  വീഴുന്ന  ഒരു  വസ്തുവിമെ[  ഊർജസംരക്ഷണ  നിയമം
Kസ്താവിച്ച് മെതളിയിക്കുക.
b)  മുകളിൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  സാഹ#ര്യത്തിൽ  ഉയരത്തിനനുസരിച്ച്  ഗതിചകാർജ
ത്തിമെ[യും സ്ഥിതിചകാർജത്തിമെ[യും വ്യതിയാനം ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുക

3

2

18 ബLത്തിമെ[യും  സ്ഥാനാന്തരത്തിമെ[യും  അദിശ  ഗുണനഫLമാണ്  Kവൃത്തി.  ഇത്
മെനഗറ്റീചവാ പൂജ്യചമാ ചപാസിറ്റീചവാ ആകാം. 
a)  നിരങ്ങി  നീങ്ങുന്ന  ഭാരമുള്ള  ഒരു  വസ്തു  മെ#യ്യുന്ന  Kവൃത്തി  ഘർഷണബLമെത്ത
അചപക്ഷിച്ച്  ............. ആയിരിക്കും.
(പൂജ്യം, ചപാസിറ്റീവ്, മെനഗറ്റീവ്, അനന്തം) 
b) ഒരു സ്ഥിരബLത്തിന് Kവൃത്തി - ഊർജ നിയമം Kസ്താവിച്ച്  മെതളിയിക്കുക.
c) ഒരു മെകട്ടി�ത്തിമെ[ തറനിര(ിൽ ഉള്ള ഒരു ചമാചട്ടാർ പമ്പിന് 30 m3 വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു
സംഭരണി  15  മിനിറ്റുമെകാണ്ട്  നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും.  സംഭരണി തറയിൽനിന്നും  40  m
ഉയരത്തിലും  പമ്പിമെ[ ക്ഷമത  30%  ഉം  ആമെണങ്കിൽ പമ്പ്  ഉപചയാഗിച്ച  ടൈവദ്യുത
പവർ എത്ര?

1

2
2
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
WORK ENERGY & POWER

SUNDAY 18-07-2021 @ 5.00pm
PES01 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

ANSWER KEY

1 Energy 1

2 Power 1

3 Conservative 1

4 107 1

5
Kinetic Energy KE=

P2

2 m
Given momentum of masses m1 and m2  are same.

Therefore 
KE1

KE2

=
m2

m1

2

6 Given    KEf =0.75 KEi  (because 25% loss of KE)
Therefore   mgh'=0.75 mgh

h '=0.75 h=0.75 x12=9 m.
     This is the height it bounces to loss 25% of its KE.

7 (a) False.
(b) External forces can change the total energy of the system

1
1

8 (a) KE is same  = E say.        We have   P = √2 m K . E   
      Pc   =   √2mc E       Pt

  = √2mt E     since mt   >   mc  we get    Pt    >  Pc

(b) E =
1
2

mc v c
2
=

1
2

mt v t
2   =>   

V t

V c

  = √
mc

mt

   =    √ 1
100

   = 
1

10

1

1

9 (a) No work is done because there is no displacement.100N force is insufficient to 
raise 200kg.
(b) Force required to lift is mg = 200×9.8 = 1960N

(c) Power = mgh
t

= 200×9.8×2
10

= 392W 

10 (a) Here the work done is equal to the loss of K.E. So both will stop at the same 
      distance.
(b) P.E of water at the top of dam is converted to K.E of the bottom which is used to  
      turn the turbine and electricity(or electrical energy) is produced.

11 Power=
Work
time

Power=
mgh

t
         mass=volume×density

Power=
Volume x density x g xh

t

Power=
40 x 1000 x 9.8 x 5

30 x 60
=1111.11W =P=1.11kW
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12 (a) E=
1
2

k x2

(b) E1
=

1
2

k (2 x )
2
=4 E

13 (a) Power    P= F v
(b) The total downward force , F= mg+Frictional force

                = (1800×10) +4000 =22000N
Thus minimum power to be supplied by the motor

                                    P =F.v
               =22000×2 = 44000W

(c) 59 hp                                                     

14 (a)KE increases while P.E decreases
(b) At the point ‘A’:-

Kinetic Energy , KE =0   (because velocity u=0)
Potential Energy , PE =mgH
At the point ‘B’:-

Kinetic energy , KE =
1
2

mv2

But v2
=2gH  (because u=0, a=g)

Therefore ,     KE =mgH
and     PE = 0

This shows that  the potential energy of a body is completely converted into kinetic  energy 
during its free fall under the gravity.
c) negative.

15 (a) Potential Energy.PE = mgh

(b) Energy Spent = PE
     =mgh
     = (60+20) x 9.8×50

      = 39.2 x 103J

2

2

16 (a) Potential Energy

(b) P.E at A=mgh= m ×10 × 1.5= 15m

     K.E at B=15 m × 95
100

     i.e. 1
2

m v2 =15× m 95
100

     v= √ 2×15×95
100

=5.33 m/s

 

1

3

17 (a)The principle  of conservation of total  mechanical  energy can be stated as “The total
mechanical  energy  of  a  system  is  conserved  if  the  forces,  doing  work  on  it,  are
conservative”
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(b) Proof:
At the point ‘A’:-

Kinetic Energy , KE =0   (because velocity u=0)
Potential Energy , PE =mgh
Therefore,
Total Energy , TE = KE+PE
         =mgh.-------(1)

At the point ‘B’ :-

Kinetic energy , KE =
1
2

mv1
2

But v1
2
=2gs  (because u=0, a=g)

Therefore ,     KE =mgs
and                 PE = mg(h-s)
Therefore       TE = KE +PE
                            =mgs+ mg(h-s)
                            =mgh --------(2)

At the point ‘C’:-

Kinetic energy , KE =
1
2

mv2

But v2
=2 gh  (because u=0, a=g)

Therefore ,     KE =mgh
and     PE = 0

Therefore      TE = KE +PE
                           =mgh+ 0
                           =mgh --------(3)

Thus Equation (1) , (2) and (3) shows that the total energy of a freely falling body is 
constant at every point along its path.

Graph Showing the variation of KE, PE and TE with height for a freely falling body:

18 (a) Negative
(b) Work -Energy theorem states that “Work done is equal to change in Kinetic energy”.

                Let  m--> mass of the body
       u-->  initial velocity             v--> final velocity

                   a--> acceleration
       S--> displacement.
      By equation of motion v2

=u2
+2as

        v2
−u2

=2as

                       Therefore   as=
(v2

−u2
)

2
             But        W = F.S=m as
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 W=
1
2

mv2
−

1
2

mu2
=KEf −KEi  

That is Work done is equal to change in Kinetic energy. This is the work energy theorm.

c) Efficiency η=
Output power

Input Power(Power consumed)
=0.3

     Therefore  Input Power (Power consumed)=
Output power

0.3
-------(1)

   Output Power=
mgh

t
=

(Volume x Density)gh
t

   Output Power=
(30 x103

)x10 x 40
15x 60

=13.33 x103 W

            

    Substituting in (1) , we get Input Power (Power consumed)=
13.33 x103

0.3
=4.4 x 104W  
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 6 -  പ്രവൃത്തി, ഊർജം, പവർ

18-07-2021 ഞായർ 5.00 pm

PES05 M സമയം : 1 മണിക്കൂർ 

പരമാവധി സ്ക%ാർ : 30

ANSWER KEY
1 വൈ�ദ്യുത�ോർജം 1

2 പ�ർ 1

3 സംരക്ഷി� ബലം 1

4 107 1

5
ഗ�ിത�ോർജം KE=

p2

2 m
m1, m2 എന്നീ മോസു�ൾക്ക് ഒതര തരഖീയആക്കമോയ�ിനോൽ 

 
KE1

KE2

=
p2

m1

÷
p2

m2

 അഥ�ോ  
KE1

KE2

=
m2

m1

2

6       KEf =0.75 KEi  (25 % ഗ�ിത�ോർജം നഷ്ടപ്പെ3ടുന്ന�ിനോൽ )
അ�ിനോൽ  mgh'=0.75 mgh

പന്ത് പ്പെപോന്തുന്ന ഉയരം h '=0.75 h=0.75 x12=9 m.

2

7 a) പ്പെ�റ്റ്.
b) ബോഹ്യബലത്തിന് �്യ�സ്ഥയുപ്പെB ആപ്പെ� ഊർജത്തിപ്പെന മോറ്റം �രുത്തോൻ �ഴിയും 

1
1

8   a. തുല്യ ഗ�ിത�ോർജം K എന്ന് പരിഗണിക്കോം.     p = √2 m K ആപ്പെണന്ന് 
നമുക്കറിയോം 
     �ോറിപ്പെO ആക്കം,  pc   =   √2mc E     ട്രക്കിപ്പെO ആക്കം  pt

  = √2mt E     
      mt   >   mc  ആയ�ിനോൽ    pt    >  pc  എന്ന് ലഭിക്കും. 
       ട്രക്കിനോണ് കൂടു�ൽ ആക്കം ഉള്ള�്.

   b.  K = 1
2

mc v c
2
=

1
2

mt v t
2   =>   

v t

vc

  = √
mc

mt

   =    √ 1
100

   = 1
10

1

1

9 (a) സ്ഥോനോന്തരമില്ലോത്ത�ിനോൽ പ്രവൃത്തി പ്പെ\യ്യപ്പെ3ടുന്നില്ല. 100 N ബലം 200 kg 
ഉയർത്തുന്ന�ിന് അപര്യോപ്തമോണ്.
(b) 200 kg മോസ് ഉയർത്തോൻ ആ�ശ്യമോയ ബലം = mg = 200×9.8 = 1960N

(c) പ�ർ = mgh
t

= 200×9.8×2
10

= 392W 

1
1

1

10 (a) ഇ�ിപ്പെB പ്പെ\യ്യപ്പെ3ടുന്ന പ്രവൃത്തി ഗ�ിത�ോർജ്ജത്തിൽ �രുന്ന മോറ്റമോണ്. ഇ�് 
ട്രക്കിനും �ോറിനും ഒരുതപോപ്പെലയോയ�ിനോൽ രണ്ടും ഒതര ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. 

2
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(b)  അണപ്പെക്കട്ടിപ്പെO മു�ൾഭോഗത്തുള്ള ജലത്തിപ്പെO സ്ഥി�ിത�ോർജം �ോപ്പെഴ Bർവൈബൻ
�റക്കോനുപതയോഗിക്കുന്ന  ജലത്തിപ്പെO  ഗ�ിത�ോർജ്ജമോയി  പരി�ർത്തനം
പ്പെ\യ്യപ്പെ3ടുന്നു. വൈ�ദ്യുത�ോർജം ഉല്പോദി3ിക്കോൻ ഈ ��്വം പ്രതയോജനപ്പെ3ടുത്തുന്നു. 

1

11  പ�ർ = പ്രവൃത്തി
സമയം

 = mgh
t

a)  മോസ്  = �്യോപ്തം × സോന്ദ്ര� 

പ�ർ=
40×1000×9.8×5

30×60
=1111.11W=1.11kW

3

12 a) സ്ഥി�ിത�ോർജം E=
1
2

k x2

b) ദൂരം 2x ആയി നീട്ടിയോൽ E1
=

1
2

k (2 x )
2
=4

1
2

k x2
=4 E

1

2

13   a) പ�ർ   P =ബലം X പ്രത�ഗം 
b) �ോതഴക്ക് അനുഭ�പ്പെ3ടുന്ന ആപ്പെ� ബലം, F = mg +  ഘർഷണബലം

= (1800×10) + 4000 = 22000 N
   ഇ�ോണ് ലിഫ്റ്റിന് തമോതട്ടോർ നൽകുന്ന കുറഞ്ഞ പ�ർ 

     P = Fv  =22000×2 = 44000 W

 c) പ�ർ = 44000
746

= 59  കു�ിരശക്തി (hp)                                                     

1

2
1

14 a) സ്ഥി�ിത�ോർജം കുറയുന്ന�ിനനുസരിച്ച് ഗ�ിത�ോർജം കൂടുന്നു. ഘർഷണം മൂലം 
ആപ്പെ� ഊർജത്തിലും കുറവുണ്ടോകുന്നു.
b) �സ്തു A എന്ന ബിന്ദു�ിൽ ആയിരിക്കുത�ോൾ:  

m മോസുള്ള �സ്തു h ഉയരത്തിൽ . ആയിരിക്കുത�ോൾ,
ഗ�ിത�ോർജം KE = 0, 
സ്ഥി�ിത�ോർജം PE = mgh
�സ്തു B എന്ന ബിന്ദു�ിൽ ആയിരിക്കുത�ോൾ :
സ്ഥി�ിത�ോർജം PE = mg x 0 = 0
ഇ�ിപ്പെB ആദ്യപ്രത�ഗം u = 0, അന്ത്യപ്രത�ഗം v, 
�്വരണം a = g, S = h ആയോൽ 
v2 = 02 + 2gh  അഥ�ോ      v2 = 2gh

ഗ�ിത�ോർജം     KE = 1
2

m x 2gh  =  mgh.
ഇ�ിപ്പെB A യിപ്പെല സ്ഥി�ിത�ോർജം B യിപ്പെല ഗ�ിത�ോർജമോയി മോറുന്നു എന്ന് 
�ോണോം. 

    c) പ്പെനഗറ്റീ�്

1

2

1

15 a) സ്ഥി�ിത�ോർജം. PE = mgh
b) �സ്തു ആർജ്ജിക്കുന്ന ഊർജ്ജം = PE = mgh

                             = (60+20) x 9.8×50
                              = 39.2 x 103 J

2
2
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16 a. സ്ഥി�ിത�ോർജം
b. A എന്ന ബിന്ദു�ിലുണ്ടോയിരുന്ന സ്ഥി�ിത�ോർജം �ോയുപ്ര�ി- 

തരോധത്തോൽ 5 % പോഴോകുന്ന�ിനോൽ B യിപ്പെലത്തുത�ോഴുള്ള

ഗ�ിത�ോർജം സ്ഥി�ിത�ോർജ്ജത്തിപ്പെO 95 % ആകുന്നു. 

അ�ോയ�്, ഗ�ിത�ോർജം = 95%  സ്ഥി�ിത�ോർജം  

                      1
2

m v2 =  95
100

× mgh

               1
2

× m × v2 = 0.95 × m × 10 × 1.5 

                                  v = √2×0.95×9.8×1.5 = 5.33 m/s

1

3

17 a)  പ്രവൃത്തി  പ്പെ\യ്യുന്ന  ബലം  സംരക്ഷി�മോപ്പെണങ്കിൽ  ഒരു  �്യൂഹത്തിപ്പെO  ആപ്പെ�
യന്ത്രിത�ോർജം  സംരക്ഷിക്കപ്പെ3ട്ടിരിക്കുന്നു.  ഇ�ോണ്  യന്ത്രിത�ോർജ  സംരക്ഷണ
നിയമം.

പ്പെ�ളി�്
(i) �സ്തു A എന്ന ബിന്ദു�ിൽ ആയിരിക്കുത�ോൾ :  
m  മോസുള്ള  �സ്തു  ഭൂമിയിൽ  നിന്ന്  h  ഉയരത്തിൽ
ആയിരിക്കുത�ോൾ,
ഗ�ിത�ോർജം KE = 0,   സ്ഥി�ിത�ോർജം PE = mgh
ആപ്പെ� ഊർജം , KE + PE = 0 + mgh = mgh
(ii) �സ്തു B എന്ന ബിന്ദു�ിൽ ആയിരിക്കുത�ോൾ :
ഇ�ിപ്പെB �സ്തു ഭൂമിയിൽനിന്നും (h - x) ഉയരത്തിലും

v1 പ്രത�ഗത്തിലും ആയോൽ , ഗ�ിത�ോർജം KE = 1
2

mv1
2

ഇ�ിപ്പെB  u = 0,   a = g, v = v1     S = x   എന്ന �ില�ൾ
v2 = u2 + 2aS  എന്ന \ലനസമ�ോ�്യത്തിൽ നൽ�ിയോൽ,
v1 

2 = 02 + 2gx, അഥ�ോ      v1 
2 = 2gx 

ഗ�ിത�ോർജം     KE = 1
2

m x 2gx  =  mgx.
സ്ഥി�ിത�ോർജം PE = mg (h- x)  = mgh - mgx 
ആപ്പെ� ഊർജം , KE + PE = mgx + mgh - mgx = mgh
(iii) �സ്തു C എന്ന ബിന്ദു�ിൽ ആയിരിക്കുത�ോൾ :
ഇ�ിപ്പെB �സ്തു സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു. അത3ോൾ h = 0. 
സ്ഥി�ിത�ോർജം PE = mg x 0 = 0
ഇ�ിപ്പെB ആദ്യപ്രത�ഗം u = 0, അന്ത്യപ്രത�ഗം v, �്വരണം a = g, S = h ആയോൽ 
v2 = 02 + 2gh  അഥ�ോ      v2 = 2gh

ഗ�ിത�ോർജം     KE = 1
2

m x 2gh  =  mgh.
ആപ്പെ� ഊർജം , KE + PE = mgh + 0 = mgh
A, B, C എന്ന ബിന്ദുക്കളിൽ ആപ്പെ� ഊർജം തുല്യമോപ്പെണന്ന് �ോണോം. 
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b)  ഉയരത്തിനനുസരിച്ച്  ഗ�ിത�ോർജത്തിപ്പെOയും  സ്ഥി�ിത�ോർജത്തിപ്പെOയും
�്യ�ിയോനം സൂ\ി3ിക്കുന്ന ഗ്രോഫ് 

2

18 a) പ്പെനഗറ്റീ�്. 
b) ഒരു �സ്തു�ിനോൽ പ്പെ\യ്യപ്പെ3ട്ട പ്രവൃത്തി ആ �സ്തു�ിപ്പെO ഗ�ിത�ോർജത്തിൽ ഉണ്ടോയ
മോറ്റമോണ്. ഇ�ോണ് പ്രവൃത്തി - ഊർജ��്വം.

m--> �സ്തു�ിപ്പെO മോസ്             u--> പ്രോരംഭ പ്രത�ഗം            
v--> അന്ത്യപ്രത�ഗം                a--> �്വരണം 
S--> സ്ഥോനോന്തരം 
\ലനനിയമപ്ര�ോരം  v2

−u2
=2 aS

                   അ�ിനോൽ    aS=
(v2

−u2
)

2
            എന്നോൽ           W = FS=maS

                                      W=
1
2

mv2
−

1
2

mu2
=KEf −KEi  

പ്പെ\യ്യപ്പെ3ട്ട പ്രവൃത്തി ആ �സ്തു�ിപ്പെO ഗ�ിത�ോർജത്തിൽ ഉണ്ടോയ മോറ്റമോണ്. 

c) ക്ഷമ� η=
ഉല്പോദി3ിക്കുന്ന പ�ർ
ഉപതയോഗിക്കുന്ന പ�ർ

=0.3

   അ�ിനോൽ   ഉപതയോഗിക്കുന്ന പ�ർ=
ഉല്പോദി3ിക്കുന്ന പ�ർ

0.3
-------(1)

       ഉല്പോദി3ിക്കുന്നപ�ർ=
mgh

t
=

(�്യോപ്തം xസോന്ദ്ര� )gh
t

            = (30 x103
)x 10x 40

15 x 60
=13.33 x103 W

(1)ൽ �ില�ൾ പ്പെ�ോടുത്തോൽ,

 പ�് ഉപതയോഗിച്ച വൈ�ദ്യു� പ�ർ=
13.33 x 103

0.3
=4.4 x 104 W    

1
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